Rada Miejska w Jasieniu
XIII Sesja w dniu 30 grudnia 2019, godz. 10:00
Radni - Sesja
AO.0002.13.2019MDer

Zapraszam Panią Pana na obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu w
dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek). Posiedzenie odbędzie się w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego o godzinie 10.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu
Sprawdzenie obecności
Przedstawienie porządku obrad
Informacja Przewodniczących z pracy komisji Rady Miejskiej
Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych z ostatniej sesji
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień
na rok 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2019
10.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2029
a. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Głosowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2029
11.Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2020
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
b. Odczytanie opinii komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej do
przedłożonego projektu budżetu na 2020 r.
c. Odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały
budżetowej na 2020 r.
d. Dyskusja nad projektem uchwały - w tym odczytanie propozycji
wniosków zgłaszanych przez radnych i nieuwzględnionych w
projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie autopoprawek
Burmistrza
e. Przerwa
f. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej po poprawkach
g. Głosowanie uchwały budżetowej Gminy na 2020

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w
obrębie ewidencyjnym Zabłocie
13.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Jasień ze Stowarzyszenia
"Aglomeracja Zielonogórska"
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Jasień na rok szkolny 2019/2020
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV/63/2015 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania
16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. G. na Burmistrza
Jasienia oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
17.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok
18.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2019
19.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020
20.Wolne wnioski
21.Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Jasieniu

